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тверские, русские, немецкие. При этом подобные бивербы могли сворачи
ваться до универбов. Нами зафиксированы названия московки, новгородки 
(Л по разбору платити... четыре деньги новгородок да... четыре деньги 
московок. ПРКМП, 140). Пошлины назывались по месту их сбора или месту, 
за которое их взимали: пошлина береговая, мостовая, поворотная, из
бная, волостная, дворовая, полевая, амбарная и др. Симптоматично, что в 
результате конденсации возникали мутационные универбы мостовое, во
ротное, подклетное, полевое, побережное, поворотное, придверное, под
ворное, площадное.

Рассмотрение локальных названий можно продолжить, однако приве
денных фактов достаточно для того, чтобы утверждать, что понятие места 
было значимым в процессах старорусской предметной номинации. Предло
женная нами система анализа ономасиологических признаков позволила 
структурировать указанный тип, выявить его особенности.
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Ю.М. ПУК'ЯНЮК

САСТАЎНЫЯ ФІЛАСОФСКІЯ ТЭРМІНЫ 
Ў СУЧАСНАЙ БЕЛАРУСКАЙ MOBE

Рассмотрены особенности семантической 
структуры составных терминов белорусской 
философской терминологии, выявлены са
мые продуктивные конструкции философских 
терминологических сочетаний.

The specific features of the symantic 
structure of complex Belarusian philosophic 
terms are considered in the article. The most 
productive models of philosophic terminological 
word-combinations are revealed.

У беларускай філасофскай тэрміналогіі побач з аднаслоўнымі тэрмінамі 
шырока прадстаўлены і тэрміны-словазлучэнні. Апошнія зручна выкары- 
стоўваць для наймення цэласных, але складаных паняццяў.

Праблема межаў састаўнога тэрміна ў навуковай літаратуры пакуль не 
мае адназначнага вырашэння, таму мы за аснову вылучэння тэрмінаў-сло- 
вазлучэнняў узялі своеасаблівую лагічную тэарзму Б.М. Галавіна, сутнасць 
якой заключаецца ў наступным: "...Калі адзінка мовы, якая абазначае нека-
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торае цэлае, некаторую складаную структуру, -  тэрмін, то і ўсе адзінкі мовы, 
якія абазначаюць частку цэлага, бакі, элементы і адносіны структуры, -  так- 
сама тэрміны. Адваротнае сцвярджэнне таксама правільнае..." (Головин 
1973, 12).

Сярод лінгвістаў існуе некалькі пунктаў гледжання на прыроду састаўных 
тэрмінаў. Адны з іх прызнаюць усе без выключэння тэрміналагічныя спалу- 
чэнні аб'ектам фразеалогіі (М.М. Шанскі, В.Л. Архангельск, С.Г. Гаўрын, 
Л.І. Хаюцін, інш.) і вылучаюць узнаўляльнасць у якасці асноўнай прыметы 
фразеалагічных адзінак, таму ўсе неаднаслоўныя тэрміны далучаюць да 
фразеалагізмаў. "Састаўныя тэрміны, як і ўсе іншыя адзінкі мовы, уз- 
наўляюцца ў гатовым выглядзе. Тэрміналагічнасць абумоўлівае іх устойлі- 
васць. Устойлівасць ёсць прымета ўсякага ўзнаўляльнага словазлучэння" 
(Чернов 1979, 69).

Неабходна адзначыць, што састаўныя тэрміны, як і іншыя адзінкі мовы, 
па характару значэння спалучаемых кампанентаў не з'яўляюцца аднатып- 
нымі. Адна група тэрмінаў уключае ў свой састаў тэрміны, якія па сваіх 
структурна-семантычных асаблівасцях супадаюць са словазлучэннямі. Зна- 
чэнне іх тэрмінаэлементаў абумоўлівае агульнае тэрміналагічнае значэнне 
састаўнога наймення. Напрыклад: быццё грамадства, быццё чалавека, 
быццё прыроды, сацыяльнае быццё', данавуковае пазнанне, паўсядзённае 
пазнанне, паўсядзённа-практычнае пазнанне, пазанавуковае пазнанне, па- 
ранармальнае пазнанне, наеуковае пазнанне.

Другую трупу тэрмінаў складаюць несвабодныя тэрмінаспалучэнні, якія 
збліжаюцца з фразеалагічнымі злучэннямі. Напрыклад: наіўны рэалізм, 
фізічны ідэалізм, транцэндэнтальная аперцэпцыя, катэгарычны імпера- 
тыў і інш.

Увогуле адмаўляюць фразеалагічнасць неаднаслоўных тэрмінаў 
А.М. Бабкін, А.І. Малаткоў, А.М. Кожын, З.Г. Ураксін, Г.А. Байрамаў. Асноў- 
ная матывацыя лінгвістаў у тым, што састаўныя тэрміны пазбаўлены воб- 
разнасці, экспрэсіўнасці. З.Г. Ураксін паказвае, што некаторыя тэрміналагіч- 
ныя спалучэнні, якія развіваюць у сабе другаснае, пераноснае значэнне, пе- 
растаюць быць тэрмінамі і ўваходзяць у склад фразеалогіі. А.М. Кожын 
сцвярджае, што састаўныя найменні, у адрозненне ад фразеалагізмаў, вы- 
ступаюць у якасці сродку наймення, выдзялення і класіфікацыі азначаемага.

Найбольш істотныя прыметы тэрміназлучэння можна згрупаваць у два 
блокі: семантычны і структурны.

Блок семантычных прымет састаўнога тэрміна складаюць: семантычная 
цэласнасць; класіфікацыйная, дыферэнцыяльная функцыя (рода-відавыя 
адносіны); уваход у тэрміналагічнае гняздо, якое адлюстроўвае развіццё 
навуковага паняцця; спецыфічнасць значэння, што суадносіцца з паняццем 
навукі, тэхнікі.

У структурны блок аб'ядноўваецца шэраг прымет: устойлівасць, якая 
знаходзіць выражэнне ў фіксацыі складу тэрміналагічнага спалучэння, ста- 
більным парадку яго кампанентаў і немагчымасці іх замены; непаўната рэа- 
лізацыі граматычных форм кампанентаў састаўнога тэрміна; узнаўляль- 
насць (гл. Лингвистические исследования 1983, 49-50).

Падагульняючы вышэйсказанае, можна даць наступную дэфініцыю тэр- 
мінаспалучэнням -  намінатыўныя адзінкі, якія характарызуюцца многакам- 
панентнасцю і раздзельнааформленасцю ў плане структурнага выражэння, 
але валодаюць семантычнай непадзельнасцю ў плане зместу.

У кожным састаўным тзрміне можна вылучыць спецыфічны кампанент 
(CK) прэпазіцыйнага, пост- і прэпазіцыйнага, постпазіцыйнага характару, 
якія выконваюць функцыю семантычнай дыферэнцыяцыі ядзернага кампа- 
нента (ЯК) (гл. Захарова 1985, 14). Колькасць CK можа вагацца ад двух да 
чатырох і больш элементаў. 3 пяцісот філасофскіх тэрмінаў 37 % складаюць
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аднаслоўныя тэрміны, 38 % -  двухслоўныя, 14 % -  трохслоўныя і толькі 
2 % -  пяціслоўныя тэрміналагічныя спалучэнні.

Такім чынам, можна класіфікаваць тэрмінаадзінкі ў залежнасці ад тылу 
структуры на дзве трупы:

1. Простыя тэрмінаспалучэнні, якія складаюцца з двух знамянальных 
слоў, адно з якіх з'яўляецца галоўным, стрыжнёвым (тэта -  ЯК), другое -  за
лежным, азначальным (CK).

Сярод простых тэрмінаспалучэнняў у філасофскай тэрміналогіі намі вы- 
лучаны наступныя мадэлі:

Adj<~S (40 %, тэта самая прадуктыўная мадэль сярод прааналізаваных 
тэрмінаў); зыходная рэальнасць, ідэальная рэальнасць, сацыяпьная рэ- 
чаіснасць, грамадскае быццё, аб'ектыўныя веды, матэрыяльны манізм, 
дуалістычная канцэпцыя, фізічны вакуум, структурная арганізацыя, эле- 
ментарныя часцінкі, біялагічныя сістэмы, сацыяльныя сістэмы, рэляцый- 
ная канцэпцыя, рэальная прастора, рэальны час, прасторавая бяскон- 
цасць, макраскапічная прастора, сацыяльная прастора, сацыяльны час, 
субстанцыянальнае адзінства, атрыбутыўнае адзінства, структурнае 
адзінства, генетычнае адзінства, матэрыяльнае адзінства, дыяпектыч- 
нае мысленне, абсалютная ідэя, марксісцкая філасофія, дыялектычная 
ідэя, станоўчая дыялектыка, адмоўная дыялектыка і інш,

S-h>S2 (другая па прадуктыўнасці мадэль, T I %): паняцце быцця, ідэя 
быцця, сутнасць свету, архітэктоніка свету, формы быцця, быццё пры- 
роды, быццё чалавека, мадыфікацыі быцця, адзінства быцця, субстанцыя 
быцця, паняцце матэрыі, працэс развіцця, віды матэрыі, развіццё сусвету, 
формы руху, катэгорыя прасторы, катэгорыя часу, бясконцасць свету, 
бясконцасць часу, паняцце часавасці, паняцце вечнасці, гісторыя 
філасофіі, першааснова свету, самарух матэрыі, сэнс рэчаў, супярэчнасць 
жыцця і інш.

2. Групу складаных тэрмінаспалучэнняў утвараюць шматкампанентныя 
тэрміны, у якіх CK вызначаюць розныя аспекты ЯК. Шматкампанентныя тэр- 
мінаспалучэнні складаюць 27 % з агульнай колькасці ўсіх тэрміналагічных 
адзінак. Сярод іх вылучаюцца наступныя мадэлі:

Мадэлі лінейнай структуры без прыназоўніка:
Adj<—(S ^ S 2): спецыфічныя формы быцця, філасофскае асэнсаванне 

свету, агульныя формы руху, першасная форма ўяўлення, другасная фор
ма ўяўлення, класічная канцэпцыя ісціны, эмпірычны ўзровень ведаў, тэа- 
рэтычны ўзровень ведаў, аб'ектыўны змест ісціны, аб'ектыўны фактар 
гісторыі, суб'ектыўны фактар гісторыі, дагматычны тып мыслення, 
практычная дзейнасць чалавека, асноўная функцыя практыкі, фінальныя 
групы каштоўнасцей, пачуццёва-наглядны вобраз свету, прасторава-ча- 
савая бясконцасць свету.

S->(Adj<-S2): функцыі філасофскіх катэгорый, развіццё канкрэтных 
аб'ектаў, тэорыя неўраўнаважаных сістэм, філасофія рускага касмізму, 
формы сацыяльнага дзеяння, самаарганізацыя матэрыяльных сістэм, уз- 
роўні структурнай арганізацыі, формы псіхічнага адлюстравання, узроўні 
грамадскай свядомасці.

S ->(S2—>S2): тэорыя смерці сусвету, закон праяўлення сутнасці, закон 
дамінавання зместу, закон узаемадзеяння процілегласцей, закон адмаў- 
лення адмаўлення, прынцыпы арганізацыі матэрыі, ідэя самаруху матэрыі, 
формы пазнання свету, крытэрый навуковасці ведаў, метад пазнання 
ісціны.

Adj<—(Adj<—S)—>S2: пазаіндывідуальная сацыяльная памяць грмадства.
(S--^S2) - >(Adj<—S2): прынцып самаарганізацыі матэрыяльных сістэм і 

інш.
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Мадэлі лінейнай структуры ca службовым словам (прыназоўнікам, злучні- 
кам):

Adj<—{S—>(S2 і S2)): дыяпектычнае адзінства перарывістасці і беспера- 
пыннасці.

S -,(S 2 і S2): проціпастаўленне спакою і руху, адзінства матэрыі і руху.
3_a6_>{S6—>(S2 і S2)): ідэя аб аб'ектыўнасці прасторы і часу.
S ->{S2—->(S2 і S2)): ідэя квантавання прасторы і часу, закон узаемасувязі 

неабходнасці і выпадковасці.
A dj^-S ->(S2 і S2): поліструктурная арганізацыя прасторы і часу, дыя- 

лектычная культура мыслення і дзейнасці.
S - п а м іж —>S6: сувязі паміж аб'ектамі.
S—>{S2—>(Adj і Adj)): закон узаемавызначэння адзінкавага і агульнага.
S -y-}M 6: рэч у сабе.
S-паміж—>(S6 i S6): супярэчнасці паміж суб'ектам і аб'ектам.
Adj<— S-да—>{S2—>(S2->S2)}: аналітычны падыход да вытлумачэння сут- 

насці матэрыі.
Мадэлі нелінейнай структуры ca службовым словам:
S ->S2—>(S2 i S2): закон узаемнага генезісу магчымасці і рэчаіснасці.

Adj
S ->32-ч> (Adj і A d jf- S2): закон узаемнага переходу колькасных і якасных 

змен. ^
Adj

S—>(S4->S2): вытворчасць канкрэтнага тыпу асобы.

Adj
Такім чынам, намі высветлена, што большасць з прааналізаваных 

філасофскіх тэрмінаў былі ўтвораны па мадэлях S—>S2; S—̂Adj; S->S2->S2;
S—>S2—>Adj; Adj<—S—>S2

3 улікам лексіка-семантычных уласцівасцей кампанентаў сярод двух- 
слоўных тэрмінаў-спалучэнняў можна вылучыць наступныя разнавіднасці:.

Мадэль S^Adj:
1. Прыметнік спецыяльнага ўжывання + назоўнік агульнага ўжывання: 

аб’ектыўныя веды, структурная арганізацыя, элементарныя часцінкі, суб- 
станцыянальнае адзінства, атрыбутыўнае адзінства, структурнае 
адзінства, генетычнае адзінства і інш.

2. Прыметнік агульнага ўжывання + назоўнік спецыяльнага ўжывання: 
станоўчая дыялектыка, адмоўная дыялектыка, стыхійная дыялектыка, 
паўсядзённая дыялектыка, зыходная рэальнасць і інш.

3. Прыметнік і назоўнік спецыяльнага ўжывання: ідэальная рэальнасць, 
матэрыяльны манізм, дуалістычная канцэпцыя і інш.

Мадэль S—»S2:
1. Назоўнік спецыяльнага ўжывання + назоўнік спецыяльнага ўжывання: 

ідэя быцця, быццё чалавека, мадыфікацыі быцця, катэгорыя прасторы, 
катэгорыя часу і інш.

2. Назоўнік агульнага ўжывання + назоўнік спецыяльнага ўжывання: су- 
пярэчнасць жыцця, формы дыялектыкі, віды матэрыі і інш.

Трохкампанентныя састаўныя тэрміны, што рэалізуюцца ў мадэлях 
S—>(S2—>S2), S—>S2—>Adj i Adj<^S^S2, узнікаюць на базе ключавых аднас- 
лоўных (філасофскае асэнсаванне свету) і двухслоўных (дэвіантная паз
навальная дзейнасйь) тэрмінаў беларускай філасофскай тэрміналагічнай 
сістэмы. Апошнія ўтвараюцца ў выніку развіцця двухкампанентных тэрмінаў 
новым спецыфічным кампанентам (прыметнік або назоўнік у Р. скл.). Пры 
гэтым двухслоўны тэрмін выступав ў ролі ЯК, а трэці член тэрмінаспалучэн-
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ня -  у функцыі CK, напрыклад: спецыфічныя формы быцця, агульныя фор
мы руху, першасная форма уяупення, другасная форма уяулення, эм- 
пірычны ўзровень ведау, тэарэтычны узоовень ведаў, дагматычны тып 
мыслення і інш. Аб тым, што ЯК у гэтых тэрмінах з’яўляюцца адзначаныя 
тэрмінаспалучэнні, гаворыць такі факт: у філасофскай тэрмінасістэме спа- 
лучэнні формы быцця, формы руху, пазнавальная дзейнасць, узровень ве
дау, тып мыслення і іншыя ўжываюцца як самастойныя тэрміны.

Разгледзім самую частотную трохкампанентную мадэль філасофскіх 
тэрмінаспалучэнняў:

Мадэль A d jt-S ->S2.
Ад ЯК данай мадэлі ідуць дзве розныя сувязі: 

якое? чаго? які? чаго?

філасофскае асэнсаванне свету, пачуццёва-наглядны вобраз свету.
Значыць, трохкампанентныя тэрміны могуць быць утвораны шляхам ад- 

начасовага развіцця апорнага назоўніка залежнымі кампанентамі: філасоф- 
скаее-асэнсаванне—>свету, прасторава-часавая<—бясконцасць-> свету і 
інш. Неабходна адзначыць, што прыметнік у мадэлі Adjc-S-^S2 заўсёды 
стаіць у Н. скл., таму што залежыць ад апорнага назоўніка, чаго нельга ска- 
заць пра прыметнікі, якія ўваходзяць у склад састаўных філасофскіх тэр- 
мінаў, утвораных па мадэлі S-^S2- >Adj: адзінкі абстрактнага мыслення, 
падсістэма грамадскай вытворчасці і інш. У гэтых тэрмінаспалучэннях 
прыметнік заўсёды стаіць у Р. скл., як азначаемы ім назоўнік.

Беларускія лінгвісты П.І. Копанеў i І.Р. Мархасёў сцвярджаюць, што 
"з аднаго боку, усе кампаненты моўнай структуры аб’яднаны агульнай для 
ўсіх функцыяй -  функцыяй называния, абазначэння асобных бакоў аб’екта, 
які даследуецца, у іх адносінах паміж сабой, што дае падставу гаварыць аб 
словах-назвах як камланентах словазлучэння. 3 другога боку, кампаненты 
словазлучэння адрозніваюцца адзін ад аднаго рознай ступенню тэр- 
міналагічнасці, г. зн. рознай ступенню спецыфічнасці інфармацыі, якая пе- 
радаецца. I калі магчыма гаварыць пра адрозненне тэрміна ад іншых слоў у 
рамках камунікатыўнага тэрміназнаўства, то толькі ў сэнсе іх рознай тэр- 
міналагічнасці" (Беларуская лінгвістыка 1989, 17).

Даследчыкі вылучылі чатыры ступені тэрміналагічнасці: нулявая ступень 
тэрміналагічнасці -  слова-назва ўжываецца ў якасці агульнаўжывальнай 
лексічнай адзінкі і не з’яўляецца прыналежнасцю якой-небудзь тэр- 
міналагічнай сістэмы; першая ступень тэрміналагічнасці -  слова-назва на- 
лежыць да агульнанавуковага (агульнатэхнічнага) пласта лексікі. Яно назы
вав адпаведнае агульнае паняцце навукі і тэхнікі і набывае канкрэтны сэнс з 
адпаведнага экстралінгвістычнага макракантэксту і звязанага з ім 
лінгвістычнага мікракантэксту; другая ступень тэрміналагічнасці -  слова-на
зва абазначае агульнае навукова-тэхнічнае паняцце для рада сумежных, 
пагранічных навук; трэцяя ступень тэрміналагічнасці -  слова-назва абазна
чае паняцце, якое, як праэіла, з’яўляецца прыналежнасцю адной спецыяль- 
най сферы. Яно ўтварае ўласна тэрміналагічную лексіку.

У такім разе аднаслоўныя тэрміны заўсёды валодаюць III ступенню тэр- 
міналагічнасці (ідэя, матэрыя, ідэалізм і да т. п.). Двухкампанентныя тэр- 
міны могуць складаць элементы з III і Il ступенямі тэрміналагічнасці, на
прыклад: аб'ектыўныя ведь/, субстанцыянальнае адзінства, матэрыяль- 
ная дыялектыка, тэорыя дыялектыкі і інш. У склад двухсастаўных тэр- 
мінаў могуць уваходзіць тэрміны з III і I ступенямі тэрміналагічнасці: паўся- 
дзённае пазнанне, стыхійная дыялектыка, станоўчая дыялектыка, адзін- 
ства быцця, адмоўная дыялектыка і інш. Што ж да трохкампанентных тэр- 
міналагічных спалучэнняў і састаўных тэрмінаў, якія складаюцца з чатырох,
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пяці і больш слоў, то ў іх уваходзяць тэрмінаэлементы з III, II, I і O ступенямі 
тэрміналагічнасці, напрыклад: канцэптуальная канцэпцыя будовы матэрыі, 
поліструктурная арганізацыя прасторы і часу, дыялектычная культура 
мыслення і дзейнасці, закон узаемнага пераходу колькасных і якасных змен 
і інш. 3 прыведзеных прыкладаў вынікае, што тэрміналагічная адзінка з 
III ступенню тэрміналагічнасці можа мець месца як у аднаслоўным, так і ў 
шматслоўным тэрміне. Што ж да O ступені, то яна магчыма толькі ў шмат- 
кампанентных тэрмінаспалучэннях.

Слоэаэлучэнне Кампанент
пловазлучэння

Ступені
тзізміналагічнасці

Тэорыя смерці сусвету
тэорыя 2
смерці 1
сусвету 3

Закон узаемадзеяння процілегласцей
закон 2

узаемадзеяння 1
процілегласцей 3

Аб'ектыўная крыніца ўзнікнення свядомасці

аб’ектыўная 2
крыніца 0

ўзнікнення 1
свядомасці 3

Канцэптуальная канцэпцыя будовы матэрыі

канцэптуальная 2
канцэпцыя 2

будовы 0
матэрыі 3

Закон узаемасувязі неабходнасці і выпадковасці

закон 2
узаемасувязі 1
неабходнасці 3

і выладковасці 3

Такім чынам, неабходна адзначыць, што сінтаксічны спосаб утварэння 
беларускіх філасофскіх тэрмінаў -  самы прадуктыўны, прычым сярод тэр- 
мінаў-словазлучэнняў пераважаюць двухкампанентныя і трохкампанентныя 
беспрыназоўнікавыя спалучэнні, асноўнымі структурнымі мадэлямі якіх 
з'яўляюцца састаўныя тэрміны тылу Adj<— N, S—>S2, S->(S2—>S2), S ^ S 2- >Adj, 
Adj <—S—̂S2
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